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  73 – 71سورة األنعام من آية : 
  19  تفريغ شريط :

 َكالِذي اْستَـْهَوْتُه الشَياِطيُن ِفي اَألْرِض ُقْل أََنْدُعو ِمن ُدوِن اللِه َما َال يَنَفُعَنا َوَال َيُضرنَا َونـَُرد َعَلى َأْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدانَا اللهُ ( 
َراَن َلُه َأْصَحاٌب َيدْ  ) َوَأْن َأِقيُموْا 71ُعونَُه ِإَلى اْلُهَدى اْئِتَنا ُقْل ِإن ُهَدى اللِه ُهَو اْلُهَدَى َوُأِمْرنَا لُِنْسِلَم ِلَرب اْلَعاَلِميَن (َحيـْ

  ) .) 72الصالَة َواتـُقوُه َوُهَو الِذَي ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن (
  ] . 72 – 71[ النساء : 

 ----------  
  ا حممد .هلم ي) ُقْل  (

َفُعَنا َوال َيُضرنَا (  إن تركناه ؟ واملراد به األصنام ،  ا ال ينفعنا إن دعوناه وال يضرناأي : أن نعبد م) أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللِه َما ال يـَنـْ
  لإلنكار والتوبيخ . واالستفهام

إن تركناه ؛  )َوَال َيُضرنَا ، (  أي ما ال ينفعنا إن دعوناه) َفُعَنا ُقْل أَنَْدُعوْا ِمن ُدوِن اهللا َما َال يَن (قوله تعاىل  : يقال القرطب ♦
  يريد األصنام.

َفُعَنا، فأنزل اهللا (قال املشركون للمؤمنني: اتبعوا سبيلنا، واتركوا دين حممد قال السدي : ♦   ...)  ُقْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن اللِه َما ال يـَنـْ
  أي : يف الكفر والضاللة . ) َونـَُرد َعَلى َأْعَقابَِنا( 
  لإلميان .) بـَْعَد ِإْذ َهَدانَا اللُه  (

والتعبري عن الرجوع إىل الشرك بالرد على األعقاب كما قال شيخ اإلسالم لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما : قال اآللوسي  ♦
  الظهر.هو علم يف القبح مع ما فيه من اإلشارة إىل كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء 

أي : فيكون مثلنا كمثل الذي اختطفته الشياطني وأضلته وسارت به يف املفاوز ) َكالِذي اْستَـْهَوْتُه الشَياِطيُن ِفي اْألَْرِض ( 
  واملهالك فألقته يف هّوة سحيقة .

َراَن (    : حرياً ال يدري أين يذهب ، واحلريان : هو الذي ال يهتدي جلهة . أي )َحيـْ
صحابه على الطريق ، فجعلوا يدعونه إليهم ويقولون : ائتنا فإنا على الطريق ، أي : وأ ) َحاٌب َيْدُعونَُه ِإَلى اْلُهَدى اْئِتَناَلُه َأصْ ( 

  ، وحممد هو الذي يدعو إىل الطريق ، والطريق هو اإلسالم . εفأىب أن يأتيهم ، فذلك مثل من يتبعهم بعد املعرفة مبحمد 
أي : قل هلؤالء الكفار : إن ما حنن عليه من اإلسالم هو اهلدى وحده وما عداه ضالل ، كما ) لِه ُهَو اْلُهَدى ُقْل ِإن ُهَدى ال (

ْم ِمْن ِإْن َحتِْرْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإن اللَه ال يـَْهِدي َمْن ُيِضل َوَما هلَُ ) وقال تعاىل ( َوَمْن يـَْهِد اللُه َفَما لَُه ِمْن ُمِضل قال تعاىل (
َر اْإلِْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ وكما قال تعاىل () نَاِصرِينَ    ) . َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

  أي : خنلص له العبادة وحده ال شريك له .)  َوُأِمْرنَا لُِنْسِلَم ِلَرب اْلَعاَلِمينَ ( 
نـَْيا َوِإنُه ِيف اْآلِخَرِة َلِمَن الصاِحلِنيَ ـْرَغُب َعْن ِملِة ِإبـْرَاِهيَم ِإال َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َولََقِد اْصَطَفيْ َوَمْن يَـ قال تعاىل (  ِإْذ قَاَل لَُه .  َناُه ِيف الد

  ) . رَبُه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِرب اْلَعاَلِمنيَ 
  أي استسلم ألمر ربك وأخلص لربك .) ِلْم ِإْذ قَاَل َلُه رَبُه َأسْ (  
  ورد ىف القرآن على ثالثة أَوجه : قال بعض العلماء : اإلسالم  •

  .: مبعىن اِإلخالص اَألّول 
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  َأْخِلص. أي ) ِإْذ قَاَل لَُه رَبُه َأْسِلمْ قال تعاىل ( 
  .: مبعىن اِإلقرار  الثاني

  أَقّر له العبوديّة. أي )اتِ َولَُه َأْسَلَم َمن ِيف السَماوَ قال تعاىل ( 
  .: مبعىن الّدين  الثالث

يَن ِعنَد اللِه اِإلْسَالمُ قال تعاىل (  الد َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِديناً ( ) . وقال تعاىل ِإن . (  
  امتثاالً ألمر ربه مبادراً .)  قَالَ ( 
  ة وإنابة .إخالصاً وتوحيداً وحمب ) َأْسَلْمُت ِلَرب اْلَعاَلِمينَ  (

  . إمنا قال لرب العاملني دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى باإلسالم وبدليله قال بعض العلماء :

  من أسباب اصطفاء إبراهيم يف الدنيا وعلو منزلته يف اآلخرة :  •
  سرعة امتثاله ألمر اهللا عز وجل .

  وصربه ، فلما ابتاله ربه بالكلمات أمتهن ووىف ن .
  ) . َشاِكراً َألَنـُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ اهللا كما قال تعاىل (وشكره لنعم 

  الرب هو املالك املتصرف املعبود املدبر لشؤون خلقه املريب هلم بالنعم الظاهرة والباطنة . ♦
  وتربيته تعاىل خللقه نوعان : عامة وخاصة :: قال الشيخ 

  قني ، ورزقهم ، وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم اليت فيها بقاؤهم يف الدنيا .هي خلقه للمخلو  فالعامة :
تربيته ألوليائه ، فريبيهم باإلميان ، ويوفقـهم له ، ويكملهم ، ويدفع عنهم الصوارف ، والعوائق احلائلة بينهم وبينه ،  والخاصة :

  وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خري ، والعصمة من كل شر .
  اختلف ما املراد بالعاملني على أقوال : العالمين : ♦

  : كل موجود سوى اهللا ، وهذا قول قتادة ورجحه القرطيب وابن كثري .  قيل

  : أهل كل زمان عامل لقوله تعاىل ( أتأتون الذكران من العاملني ) أي من الناس . وقيل
  : اجلن واإلنس ، لقوله تعاىل ( ليكون للعاملني نذيراً ) . وقيل
  العاَمل عبارة عما يعقل وهم اإلنس واجلن واملالئكة والشياطني .:  وقيل

، ألنه شامل لكل خملوق وموجود ، ودليله قوله تعاىل ( قال فرعون وما رب العاملني . قال رب السموات  والصحيح األول
  واألرض وما بينهما ) .

  .مجع عاَمل العالمين :  ♦
  .لقِهم وصانعهم ، وهذا هو الصحيح خا مأخوذ من الَعالمة ، ألم َعلٌم على قيل : 

  . وعلى انفراده بامللك هتدانية اهللا وعلى عظمـويف جزء منه ، آية تدل على وح، فإن هذا اخللق يف كل فرد منه 
  قال الشاعر :

  أم كيف جيحد اجلاحدُ     فوا عجبا كيف يُعصى اإللُه  
  تدل على أنه واحدُ         كل شيٍء له آيةٌ ويف  

  ) . ِإن ِيف َخْلِق السَماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالِف اللْيِل َوالنـَهاِر َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلَبابِ  (قال تعاىل
وسئل بعض األعراب عن وجود اهللا فقال : إن البعر ليدل على البعري ، وإن أثر األقدام ليدل على املسري ، فسماء ذات أبراج ، 
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  أمواج أال يدل على وجود اللطيف اخلبري . وأرض ذات فجاج ، وحبار ذات
  جسمك وروحك فيه من اآليات ما يبهر العقول .

  مأخوذ من الِعلم ، ألن هذا اخللق ال يصدر إال عن علم ومعرفة بأحواهلم . وقيل :
 قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته تعاىل خمالفة لرتبية غريه ، وبيانه من وجوه : ♦

  يب عبيده ال لغرض نفسه ، وغريه يربون لغرض أنفسهم ال لغرض غريهم .أنه تعاىل ير األول : 
أن غريه إذا رىب فبقدر تلك الرتبية يظهر النقصان يف خزائنه ويف ماله وهو متعال عن النقصان والضرر ، كما قال تعاىل : الثاني : 

 لُُه ِإالِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـز ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم) (َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال .  
: ( إن اهللا تعاىل  εأن غريه من احملسنني إذا أحل الفقري عليه أبغضه وحرمه ومنعه ، واحلق تعاىل خبالف ذلك ، كما قال الثالث : 

  حيب امللحني يف الدعاء ) .
ي قبل السؤال ، أال ترى أنه رباك حال  أن غريه من احملسنني ما مل يطلب منه اإلحسان مل يعط ، أما احلق تعاىل فإنه يعطالرابع : 

كنت جنينًا يف رحم األم ، وحال ما كنت جاهًال غري عاقل ، ال حتسن أن تسأل منه ، ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته 
  وما كان لك عقل وال هداية .

  ق تعاىل ال ينقطع إحسانه البتة .يبة أو املوت ، واحلأن غريه من احملسنني ينقطع إحسانه إما بسبب الفقر أو الغْ الخامس : 
أن غريه من احملسنني خيتص إحسانه بقوم دون قوم وال ميكنه التعميم ، أما احلق تعاىل فقد وصل تربيته وإحسانه إىل السادس : 

  .( َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكل َشْيٍء ) الكل ، كما قال : 
  . (احلَْْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمَني)، فلهذا قال تعاىل يف حق نفسه :  فثبت تعاىل أنه رب العاملني وحمسن إىل اخلالئق أمجعني

  :تطلق أحياناً ويراد به اإلنس واجلن  العالمين : ♦
  .كما قال تعاىل ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً ) 

  :وأحياناً تطلق على البشر 
  املني ) .كقوله تعاىل ( أتأتون الذكران من الع

  أي : وأمرنا بإقامة الصالة . )َوَأْن َأِقيُموا الصالَة ( 
  . εعلى وجه مستقيم بشروطها وأركاا ومستحباا كما جاء عن رسول اهللا ومعىن إقامتها : اإلتيان ا 

ن بصورا الظاهرة ، فإقام أو يأتون الصالة ، ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيا،  مل يقل : يفعلون الصالة قال الشيخ السعدي : •
الصالة ، إقامتها ظـاهرًا بإمتام أركاا وواجباا وشروطها ، وإقامتها باطنًا بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما 

  يقوله ويفعله منها .
  املقيمني الصالة ) .مل يأمر اهللا بالصالة إال بلفظ اإلقامة ، كقـوله تعاىل ( وأقيمـوا الصالة ) وقوله تعاىل ( و  •
دائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ، وهذه هي الصالة اليت قال اهللا عنها أإقامة الصالة ليس جمرد أداؤها ، وإمنا املراد إقامتها ب •

  ( وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ) .
قامتها وليس فقط أداؤها ، ( واحلكم املعلق بوصف فإن اهللا يف هذه اآلية علق حكم ي الصالة عن الفحشاء واملنكر بشرط إ

يزيد بزيادته وينقص بنقصه ) فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء واملنكر ، وذا يزول 
  اإلشكال الذي يورده البعض : وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالم عن الفحشاء واملنكر .

  ىل ( ويقيمون الصالة ) يشمل صالة الفرض والنفل .قوله تعا •
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ومما يدل على قوله تعاىل ( ويقيمون الصالة ) فيه دليل على أمهية الصالة وعظيم منزلتها وأا من أعظم صفات املتقني ،  •
  عظيم منزلتها :

  أا فرضت يف أعلى مكان ( يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج ) .
يوم والليلة ، وأول ما فرضت مخسني مث خـففت إىل مخس يف العدد ، وهذا يدل على حمبة اهللا هلا ، وفرضت مخس صلوات يف ال

  وعنايته ا سبحانه . 
  أعظم العبادات بعد الشهادتني ، وهي عمود الدين .هي أن تاركها كافر حيشر مع فرعون وقارون وأيب بن خلف ، و 

  اهيه .وذلك بفعل أوامره واجتناب نو ) َواتـُقوُه ( 
  وهذه اآلية فيها األمر بتقوى اهللا عز وجل . ♦

  وقد جاءت آيات كثرية تأمر بتقوى اهللا :
  ) . يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتن ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ قال تعاىل (

َنا الِذيَن أُ وقال تعاىل (   ) .وُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإياُكْم أَِن اتـُقوا اللَه َوَلَقْد َوصيـْ
  ) . يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه وَُكونُوا َمَع الصاِدِقنيَ وقال تعاىل (
  ) . يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديداً وقال تعاىل (
  ) . ٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدَمْت لَِغٍد َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َخبِ وقال تعاىل (

  ب نواهيه .قاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناو  هالتقوى مأخوذة من الوقاية ، وهي : أن جيعل اإلنسان لنفس ♦
  وهذا من أمجع التعاريف ، وقد جاء يف معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة حتت خذا املعىن .

  قال علي : التقوى: اخلوف من اجلليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضى بالقليل ، واالستعداد ليوم الرحيل .
  ال ينسى ، ويشكر فال يكفر .وقال ابن مسعود : حقيقة تقوى اهللا : أن يطاع فال يعصى ، ويذكر ف

وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ، ترجو ثواب اهللا ، وأن ترتك معصية اهللا على نور من اهللا ، 
  ختاف عقاب اهللا .

  قال ابن القيم : وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى .
؟ قال : نعم ، قال : فما عملت ؟ قوى؟ فقال: هل أخـذت طريقًا ذا شوكاخلطاب سأل أيب بن كعب عن التوروي أن عمر بن 

  قال : تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .
  قال ابن املعتز :

  وكبيــرها  فهو التقى   خل الذنوب صغريها
  يرى ارض الشوك حيذر ما  كن مثل ماش فـوق 

  . إن اجلبـــال من احلصى  ال حتقـــرن صغـرية 
 ) أي : يوم القيامة . [ وقد تقدم ما يتعلق باحلشر ] .)  ِذي ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ َوُهَو ال  
 ) َماَواِت َواْألَْرَض بِاْلَحقِذي َخَلَق السأي : وليس عبثًا ، فإن اهللا منزه عن العبث ، فكل شيء أوجده اهللا أوجده  ) َوُهَو ال

  هما باطالً وال عبثاً وال لعباً ة ، مل خيلقحلكمة ، فاحلق ضد الباطل ، فاهللا خلقهما حلكم باهر 
َ��ٓ ٱ 	َ�َ��َ�ۡ  َوَ��كما قال تعاىل  ( �ۚ �َٰ  	َ�َُ���َ�ۡ  َوَ�� ضَ رۡ ۡ�َ ٱوَ  ءَ ل�َّٗ�  ) .ر ل	َّ�ٱ ِ�"َ  َ*(َُ)واْ  لِّ�َِّ%$"َ  .ٞ ,ََ+$ۡ  َ*(َُ)واْۚ  لَِّ%$"َ ٱ ظَ"ُّ  لِ َ ذَٰ  ِ

َ��ٓ ٱ 	َ�َ��َ�ۡ  َوَ��وقال تعاىل (   ) . �1ِِ�"َ ,َٰ  ُ*	َّ� إِن لَُّ=نَّ�ٓ  ِ�" >ُ نَٰ ت8ََّ%ۡ :َّ ا+ٗ لَ�ۡ  ن8َِّ9َّ%َ  أَن نَ�ٓ أََردۡ  لَ+ۡ  ١٦ 01ِِ�"َ لَٰ  	َ�َُ���َ�ۡ  َوَ�� ضَ رۡ ۡ�َ ٱوَ  ءَ ل�َّ
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  ) .ن �َُ�+I  Bَ  ۡ1َ$ََ)ھGُۡ أَ*ۡ  Fِ"َّ َولَٰ  D ِّEَ لۡ ٱ�ِ  إBَِّ  �َُ��ٓ َ	ٰ َ��َ�ۡ  َ�� ٣٨ 01ِِ�"َ لَٰ  	َ�َُ���َ�ۡ  َوَ�� ضَ رۡ ۡ�َ ٱوَ  تِ +َٰ ل�َّ�َٰ ٱ 	َ�َ��َ�ۡ  َوَ�� وقال تعاىل (

  فمن احلق الذي كان خلقهما من أجله : إقامة الربهان على أنه الواحد املعبود وحده جال وعال .
الِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاشاً .  ُقونَ يَا أَيـَها الناُس اْعُبُدوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـ كما قال تعاىل (

  ) .  أَْنَداداً َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ َوالسَماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السَماِء َماًء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثَمرَاِت رِْزقاً َلُكْم َفال َجتَْعُلوا لِلهِ 
  ) . َض بِاحلَْق تـََعاَىل َعما ُيْشرُِكونَ َخَلَق السَماَواِت َواْألَرْ وقال تعاىل (

الِذي وملا بني تعاىل يف أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن ال يستحق ، قال يف صفات من يستحق العبادة (
  ) . ْلِك َوَخَلَق ُكل َشْيٍء فـََقدرَُه تـَْقِديراً َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض وَملَْ يـَتِخْذ َوَلداً وَملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلمُ 

واآليات يف مثل ذلك كثرية تدل داللة واضحة على أنه تعاىل ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال خلقاً متلبساً باحلق ومن 
قد أحاط بكل شيء علمًا ،   احلق الذي من أجله خلق السموات واألرض ، تعليمه خللقه أنه تعاىل على كل شيء قدير ، وأنه

نَـُهن لِتَـْعَلُموا َأن الكما قال تعاىل ( لَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر َوَأن اللَه اللُه الِذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهن يـَتَـنَـزُل اْألَْمُر بـَيـْ
  ) . َقْد َأَحَاَط ِبُكل َشْيٍء ِعْلماً 

،  حسن عمًال مث جزاؤهم على أعماهلم، وابتالؤهم أيهم أبينهما: هو تكليف اخللق من احلق الذي خلق السماوات واألرض وماو 
ُلوَُكْم أَيُكمْ كما قال تعاىل (   ) . ُن َعَمالً َأْحسَ  َوُهَو الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستِة أَياٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لَِيبـْ

وملا ظن الكفار أن اهللا خلق السماوات واألرض وما بينهما باطًال ، ال حلكمة تكليف وحساب وجزاء ، هددهم بالويل من النار 
نَـُهَما بَاِطًال َذِلَك َظن الِذيَن َكفَ فقال تعاىل (  السيئبسبب ذلك الظن  ُروا فـََوْيٌل لِلِذيَن َكَفُروا ِمَن َوَما َخَلْقَنا السَماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

َنا ال تـُْرَجُعونَ ) ، وقد نزه تعاىل نفسه عن كونه خلق اخللق عبثًا ، فقال تعاىل ( النارِ  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنُكْم ِإلَيـْ أََفَحِسْبُتْم أَمن  .
) أي : تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون  فـَتَـَعاَىل اللهُ ) . فقوله تعاىل ( ب اْلَعْرِش اْلَكرِميِ فـَتَـَعاَىل اللُه اْلَمِلُك احلَْق ال ِإَلَه ِإال ُهَو رَ 

  خلقهم ال حلكمة .
،  قال ابن كثري : يعين يوم القيامة ، الذي يقول اهللا : كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو أقرب  ) َويـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن  (

َا يـَُقوُل لَُه ُكْن فـََيُكونُ وَ كما قال تعاىل ( يعين أن فعله سبحانه وتعاىل للشيء يكون بعد قوله ( كن ) من غري  ِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمن (
  تأخر ، ألنه ليس أمراً شاقاً .

 ) أي : الصدق الواقع ال حمالة .) قـَْولُُه اْلَحق  
َفُخ ِفي الصوِر  ) ، وقوله  َماِلِك يـَْوِم الدينِ كقوله تعاىل (  روله امللك يوم القيامة الذي فيه نفخ الصو  أي :) َوَلُه اْلُمْلُك يـَْوَم يـُنـْ

  تعاىل ( واألمر يومئذ هللا ) .
  واملراد بالنفخة هذه النفخة الثانية وهي نفخة البعث واإلحياء . ♦

  بقى ملك إال اهللا الواحد القهار .ألنه تنقطع فيه األمالك ، فال ي –مع أنه مالك كل شيء  –قال السعدي : خصه بالذكر 
  ويف اآلية إثبات النفخ يف الصور ، والنفخ يف الصور ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع . ♦

ْم يـَْنِسُلوَن)من الكتاب قوله تعاىل :  ِوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل َرَونُِفَخ ِيف الص) .  
  .ِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن)َفَصِعَق َمْن ِيف السَماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض ِإال َمْن َشاَء اللُه ُمث نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَ : (َونُِفَخ ِيف الصوِر وقال تعاىل

  ) . وقال تعاىل : ( َونُِفَخ ِيف الصوِر َفَجَمْعَناُهْم َمجْعاً 
  ًة َواِحَدًة َما َهلَا ِمْن فـََواٍق ) .وقال تعاىل : (َوَما يـَْنظُُر َهُؤالِء ِإال َصْيحَ 

  ومن السنة :
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  فقال : ما الصور ؟ قال : ( قرن ينفخ فيه ) . εعن عبد اهللا بن عمرو قال : جاء أعرايب إىل النيب 
يبقى أحد  : ( مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتاً ورفع ليتاً ، مث ال εوعن عبد اهللا بن عمرو قال : قال رسول اهللا 

  إال صعق ... مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) .
  وأمجع املسلمون على ثبوته .

 . υالنافخ في الصور هو إسرافيل  •

 أمجع العلماء أن الذي موكل بنفخ الصور هو إسرافيل .

 عدد النفخات : •

  اختلف العلماء يف عدد النفخات على قولني :
  خة الصعق ونفخة البعث . أا نفختان : نفالقول األول : 

ُمث نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم ويدل هلذا قوله تعاىل : (َونُِفَخ ِيف الصوِر َفَصِعَق َمْن ِيف السَماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض ِإال َمْن َشاَء اللُه 
  يـَْنظُُروَن) .

َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم خيَِصُموَن . َفال َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة َوال ِإَىل أَْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن . َونُِفَخ ِيف  وقال تعاىل : (َما يـَْنظُُروَن ِإال َصْيَحةً 
ْم يـَْنِسُلوَن) . ِوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل َرالص  

  ْأُخُذُهْم) . هذه النفخة األوىل .فقوله تعاىل : (َما يـَْنظُُروَن ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة تَ 
ْم يـَْنِسُلوَن) هذه هي النفخة الثانية . ِوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَىل َروقوله تعاىل : (َونُِفَخ ِيف الص  

: أبيت . قالوا : أربعون قال : ( ما بني النفختني أربعون ) قالوا : يا أىب هريرة : أربعني يومًا ؟ قال  εوعن أيب هريرة أن النيب 
  شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ) . متفق عليه

  أا ثالث نفخات : نفخة الفزع ، ونفخة الصعق ، ونفخة البعث .القول الثاني : 
َفُخ ِيف الصوِر فـََفزَِع َمْن ِيف السَماَواِت وَ  َمْن ِيف اْألَْرِض ِإال َمْن َشاَء اللُه وَُكل أَتـَْوُه َداِخرِيَن) واحتجوا : يف قوله تعاىل : (َويـَْوَم يـُنـْ

  وهذه نفخة الفزع .
  وقوله تعاىل : (َونُِفَخ ِيف الصوِر َفَصِعَق َمْن ِيف السَماَواِت ... ) هذه نفخة الصعق .

  وقوله تعاىل : (فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن) هذه نفخة البعث .
  قالوا : إن الفزع مغاير للصعق .

  صاحب الصور مستعد للنفخ . •
عن أيب سعيد قال : قال رسول اهللا ( كيف أنعم ، وقد التقم صاحب القرِن القرَن ، وحىن جبهته وأصغى مسعه ، ينتظر أن يؤمر 

  .رواه الرتمذي  )أن ينفخ ، فينفخ 

فتشاهدونه ، وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فال  –أيها الناس  –مل ما تعاينون قال الطربي : عا) َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة ( 
  عن العباد وما يشاهدونه ، ال يغيب عن علمه شيء .حتسونه وال تبصرونه .

  قال البغوي : يعين يعلم ما غاب 
احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع  : كثريهو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل ، وقال ابن   : : قال ابن جرير ) َوُهَو اْلَحِكيمُ ( 

  األشياء يف حماهلا حبكمته وعدله .
  اسم من أمساء اهللا متضمن لصفة احلكمة البالغة ، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة .والحكيم : 
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  اسم من أمساء اهللا ، ومعناه العليم ببواطن األمور . )  اْلَخِبيرُ (  
، شيءكل ، ألن اهللا مطلع على  احلسد أو غريها من أمراض القلوب أن حيذر من كتم النفاق أوويف اآلية جيب على اإلنسان  ♦

  ال ختفى عليه خافية .
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